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Abstract 
Permissibility (al-ib┐╒ah) is one of the five degrees of approval in Islamic law; it 
provides option to Muslims to perform or not to perform a certain act as per their desire. 
If any activity is performed under this order, no punishment or reward is liable to 
him/her. In other words it nullifies the status of delinquency. The present paper first 
defines the lexical and technical meanings of permissibility as defined by renowned 
Islamic scholars such as al-Sh┐═ibi, al-└midi and al-Ghaz┐li. Secondly it provides 
details about the conventional law that how it removes responsibility of delinquency of 
an act and makes it permissible. It also discusses different types and causes of 
permissibility, differentiating it from insanity in which case a person commits an offense 
under defective understanding such as childhood, mental illness or in sleeping. These 
conditions remove responsibility and prosecution by both the laws. Different rules 
regarding mistake and ignorance in the case of al-ib┐╒ah permissibility has also been 
discussed in detail along with discussion on limitations of al-ib┐╒ah 
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َا الصمَدقَاُت لِْلُفَقرَاِء ” ﴿ :عند قوله تعاىلبيان أهل الزكاة  يف كتابه القرآن الكرميلقد ابشر هللا تعاىل  ِإَّنم
َها َواْلُمَؤلمَفِة قُ ُلوبُ ُهْم َويف الر ِقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اّللمِ  َواْبِن السمِبيِل َفرِيَضًة ِمَن اّللِم  َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ

هذه اآلية مثانية مصارف للزكاة، فأى مصرف من هذه املصارف قد ذكر هللا تعاىل يف  1﴾ “َواّللمُ َعِليٌم َحِكيٌم 
أن هناك حاجات أخرى غري هذه املصارف الىت حتتاج أن تراعى هذه  إالتنفق فيها الزكاة تؤدى زكاة املسلم، 

رشدين،وغري ذل  من وامل الدعاة إرسالساجد وتكفني املوتى و احلاجات، كبناء اجلسور واحلصون وعمارة امل
الدين واملسلمني، فهل تنفق كمثل هذه املصاحل العامة من الزكاة أم ال ؟ فقد  العامة الىت ينفع هباأعمال الرب  

الرأى : اآلراءعدم إنفاقها فيها على ثالثة اختلف العلماء قدميا وحديثا ىف إنفاق الزكاة ىف املصاحل العامة و 
مجاعة من مروي عن الرأي يف هذه اآلية الذين يغزون يف سبيل هللا تعاىل، وهذا سبيل هللا من  املراد:أن األول
سبيل هللا تعاىل يف اآلية املذكورة احلجاج من  راد: أن املرأى الثاينوالاملفسرين واحملدثني والفقهاء ، من العلماء
الثالث: أن الرأي و  لفقهاء،املفسرين واحملدثني وامن العلماء من  ر، وهذا القول أيضا مروي عن طائفةوالعما

                                                 


 .األستاذ املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة القومية للغات احلديثة إسالم آابد 


 .أستاذ مشارك قسم احلديث والسرية النبوية جامعة العالمة إقبال املفتوحة إبسالم آابد 
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وتكفني املوتى وبناء املراد من سبيل هللا تعاىل يف آية الصدقة املذكورة مجيع أعمال الرب مثل بناء اجلسور 
ولكل فريق من األدلة الىت تدل على ذل  ، وقد اعتىن األئمة والعلماء حول هذا املساجد وغري ذل ، 

، ليستفيد مفيدا،فعمدت إىل أن أكتب ىف املسألة املذكورة حبثا املوضوع ىف كتبهم ورجح كل من رأى ترجيحه
 منه القارئ .

ناقشة األدلة ما يرجحه رجح بعد من، و املتعلقة ابملوضوع املسائل يفبذكر اآلراء واألقوال  –بعون هللا تعاىل  –قوم نوس
كما ،القرآن الكرمي والسنة النبوية يف ذل  على  األساسي انيكون اعتمادتأكد من نسبة القول إىل قائله .و نالدليل، و 

 ، وكتب العلماء املعتمدة يف كل مذهب وفن مهما أمكن .نعتمد يف ذل  على أقوال الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني أيضا
 واملباحث الثالثة وخامتة الىت تشتمل على أهم نتائج البحث مقدمة، يشتمل هذا البحث علىو 

 فيه  ،ومنهج البحث الذى اتبعنااملذكورة وأهم أسباب اختيارهاملوضوع ان فيه قيمة فذكر أما املقدمة: 
 املبحث األول : ذكر من ذهب إىل التوسيع ىف صرف الزكاة " يف سبيل هللا " وأدلتهم.وفيه مطلبان:

  وأدلتهم."ويف سبيل هللا " مجيع وجوه الرب   ذهب إىل أن املراد من آية مصارف الزكاة ذكر من املطلب األول:
 املطلب الثاين: ذكر من ذهب إىل أن املراد بسبيل هللا الغزاة واحلجاج والعمار، وأدلتهم.
 املبحث الثاىن: ذكر من ذهب إىل التضييق يف صرف الزكاة "يف سبيل هللا" وأدلتهم.

 املبحث الثالث: ذكر املناقشة والقول الراجح يف ذل ، وفيه مطلبان:
 أدلة من ذهب إىل التوسيع ىف املراد من كلمة يف سبيل هللا املطلب األول: مناقشة 

 . :   القول الراجحثاىناملطلب ال
 خامتة : وهي حتتوي على أهم نتائج الىت توصلت إليها من خالل هذا البحث.

 املبحث األول : ذكر من ذهب إىل التوسيع ىف صرف الزكاة " يف سبيل هللا " وأدلتهم.وفيه مطلبان:
 "ويف سبيل هللا " مجيع وجوه الرب  وأدلتهم. ن ذهب إىل أن املراد من قوله عزوجل:ذكر م األول:املطلب 

بعض العلماء فذهب "  َويف َسِبيِل اّللمِ "ومن هذه املصارف ، ةان الكرمي مثانية مصارف للزكآالقر  يفتعاىل قد ذكر هللا 
قوله عزوجل: " ويف والسبب يف ذل  أن ؛ووجوهه  الرب  أعمال قد يطلق على مجيع  "َويف َسِبيِل اّللمِ "أن مصرف إىل 

إال ابلدليل الصحيح على ذل ، وليس  أو بعضها من أفراده ألحد أن يقصره على فرد فال ينبغي عام سبيل هللا "
تفسريه  كما نقل القفال يفقل ة من املتقدمني واختاره كثريمن املتأخرين ،وذهب إىل هذا القولهناك أي  دليل على ذل  

سيد ال،و 8،وأمحد مصطفى املراغى7، ورشيدرضا 6،والقامسى5،والصنعاىن4،وأبو حفص3،والكاساىن2عن بعض الفقهاء
،واإلمامية 13وشيخ حسني خملوف12، وشلتوت،11،واحلسني بن أمحد من فضالء الزيدية10سيد سابقال،و 9قطب
،إىل 18وعبيد هللا املباركفورى ،17خلازن،وا ،16،ونسب القاضى عياض15،وأصحاب اجملمع الفقهى اإلسالمى14اجلعفرية

 وغريهم .19بعض العلماء من غري أن يسميهم 

فتبني لنا مما سبق أن هناك مجاعة من العلماء الذين ذهبوا إىل القول ابلتوسيع ىف املراد من كلمة " ويف سبيل هللا " وقد 
 ذكروا أيضاً فيما ذهبوا إليه عدة من األدلة كما يلي:
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 معىن هنم قالوا الجند ىف القرآن والىف السنة تصريح معىن َويف َسِبيِل اّللمِ لعمل خاص الذى ألجله نعني  إالدليل األول:
ن يظهر رأيه ىف أولكل فقيه ، يةلة اجتهادأفلهذا ختصيص معىن سبيل هللا مس، ىف أعمال خمصوصة"  ىف سبيل هللا"

لة كانت أيظهر لنا أن هذه املس"  سبيل هللا"  معىن وأيضا اختالف العلماء ىف املاضى واحلال ىف ،ةألهذه املس
 طالب العلم .وبعضهم ب،وبعضهم ابحلج والعمرة،ص بعض العلماء معناه ابلغزاةاجتهادية فخص  
 ين مجاعة من الفقهاء ذكروا علة ىف صرف الزكاة ىف املصارف الثمانية هى قضاء حاجات مسلمإ :الدليل الثاىن
فلما النعم م هذه ، لة ىف صرف الزكاة ىف عدة مصارف الزكاة هى حاجاهتم العامة ومنفعتهمع ذاً إف ،العامة ومنفعتهم

 تضمن املصلحة العامة للمسلمني والفوائد اإلجتماعية ؟تالعلة وندخل فيها مجيع األمور الىت 
ِبِاَئٍة ِمْن ِإِبِل  سهل بن أيب حثمة َوَدا ” ملسو هيلع هللا ىلصَأنم النمِبم  معروف عن بشري بن يساروهو حديث  :ثالثالدليل ال
بَ رَ ،الصمَدَقةِ  ملصلحة  إالن ما كانت أداء هذه الدية أ . فاستدلوا من هذا احلديث20 “يَ ْعِِن ِديََة اأْلَْنَصارِيِ  المِذي قُِتَل ِِبَي ْ

  ة ىف املصاحل العامة .امن مال الزكاة الذى يدل على جواز صرف الزك ملسو هيلع هللا ىلص اه النىبوقد ود   ،عامة حمضاً 
يف النص املذكور من اخلاص،  هنا مطلق الطريق، وهو فالسبيل ،"ىف سبيل هللا"و  لكلمةاملعىن اللغوى : رابعال الدليل

هذه  وكذل  إذ ما تضاف ،إذ ما أييت يف سياق اإلثبات فتخصوالسبب يف ذل  أن النكرة  ؛وخصوصها االطالق
 –ما يرد هذه الكلمة  إىل هللا تعاىل، فثبت من هذا عند مايتقرب بهقي د بسبيل واحد وهو في عزوجلالكلمة إىل هللا 

ا دليل يتصل هب ما ذاإكما أن النكرة وال سبيل إىل تقييده إال ابلدليل،   تحمل على اإلطالق،ف  -سبيل هللا - أي
 فتصري عامة.العموم 

َا ” ﴿: ن قوله تعاىلإ :ة فقالواية الكرميآلية الكرمية فمن أدلة توسعهم معىن سبيل هللا نظم اآلنظم ا :ام لدليل اخلا ِإَّنم
َها َواْلُمَؤلمَفِة قُ ُلوبُ ُهمْ  قد استعمل هللا تعاىل إىل هذا احلديث مصر حا  ،﴾“ الصمَدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ

 تبارك و من قوله (يف )حرفبعد ذل  عدل عن هذا واستعمل ومقد را يف املعطوفات على الصريح  احلرف ) ل( 
ِبيِل َفرِيَضًة ِمَن ” : ﴿كر ر لزايدة التاكيد لقوله تعاىل مث، ﴾“َويف الر ِقَاِب َواْلَغارِِمنَي ” ﴿: تعاىل َويف َسِبيِل اّللمِ َواِْبِن السم

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ     .﴾ “اّللمِ َواّللم
 فهناك سؤال وهو هل هلذا العدول فائدة أو ال؟

يف آية يف األربعة األخرية )يف( ما جاء العدول بدل الالم إىل   الزخمشري حول قال : هذا يقول اإلمام اآللوسيفبصدد 
للظرفية املنبئة  (ىِف  )أن حلصول الزكاة سوى من سبق ذكره، والوجه يف ذل  لإليذان أبهنم أرسخ  هو ”: مصارف الزكاة
الم جملرد االختصاص، ويف االنتصاف أن مث سرا آخر هو أظهر وأقرب الف ،وكوهنم حملها ومركزها وعليه ،عن إحاطتهم هبا

فكان دخول الالم الئقاهبم، وأما األربعة ،وإَّنا أيخذونه متلكًا  ،وذل  أن األصناف األوائل مالك ملا عساه أن يدفع إليهم
 .21 “ولكن يصرف يف مصاحل تتعلق هبم ،بل وال يصرف إليهم، األواخر فال ميلكون ملا يصرف حنوهم

وفيها تكون من أموال الزكاة  ،: أن الصحابة كانوا أيخذون من أموال هللا تعاىل يعىن من بيت املالدسالدليل السا
 ما.من فقراء وأغنياء كليهاآلخذون يكونون و  أيضا،

 .: التوّسع ىف معىن اجلهادالسابع الدليل
عدم التوسع يف مراد كلمة " ويف سبيل هللا " فآثر  يف ذل  ي جديد متوسطإىل رأ :ذهب الشيخ يوسف القرضاوي

،وأهنا مل تشمل مجيع املصاحل والقرابت، كما أنه صو ب عدم تضييقها أيضا، وأهنا مل تقتصر على اجلهاد ِبعناه ومدلوهلا
 العسكري احملض.
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والذي خنتار أن معِن  عام لسبيل هللا هنا ال يستقيم أن يراد ”أى التوسيع والتضييق:  -بعد ذكر هذين املعنيني -قالحيث 
يستلزم ِبعىن العموم جهات عديدة الىت ال ميكن حصر أصنافها فضال عن أشخاصها ، وخيالف هذا أيضا حصر مصارف   ألن

الفقراء واملساكني وغري ذل  يتضمن إعطاء  .كما أن سبيل هللا ابملعىن العامالزكاة يف مثانية ، كما يتضح ذل  من اآلية الكرمية 
إن كالم  نقول  وكذل  ؟من األصناف املذكورة يف آية مصارف الزكاة ، إذن ما الفرق بني هذا املصرف وما قبله وما بعده

تعاىل متضمن اإلعجاز والبالغة فيجب أن يكون منز هاً من التكرار الىت ال فائدة له ، وإذا ثبت هذا فال بد أن نقول أن  هللا
اد هنا معىن خاص الذي مييزه عن األصناف األخرى ، وهو ما فهمه كثري من املفسرين والعلماء والفقهاء السلف الصاحل املر 

 حيث صرفوا معىن سبيل هللا إىل اجلهاد وأنه املراد عند اإلطالق هنا .
ال، كما قد يكون ابلفكر أقسام أحياان يكون ابلقلم واللسان، وأحياان ابلقت لجهادلإن  ” أعقب هذا بقوله: بعد ذل 

  والرتبية أو السياسة وغري ذل  أيضا، ومجيع  هذه الصور من اجلهاد حتتاج إىل اإلمداد والتمويل.
مث ذكر  ،هذا اجلهاد وسالحه قسميف سبيل هللا. أاًي كان  يدخل كلمة هللا فهو  إعالءأريد به الذي جهاد  كلاملهم  

 .22 “األدلة على ذل 
ذكر آراء الفريقني بعد  االسالمى ىف مكة املكرمة أيضا  اجملمع الفقهى اإلسالمى التابع لرابطة العاملوقد أي د هلؤالء 
 :قرر اجمللس ابألكثرية ما يلى تهماأدل والنقاش حول

يف آية مصارف الزكاة فله حظ من النظر يف ذل  كما جاء يف  هنا ابلتوسع يف معىن سبيل هللا إن الذين قالوا ألول:ا
 ٢٦٢ .﴾ “َمنًّاَوالأًَذى َماأَنْ َفُقوا اليُ ْتِبُعونَ  مُثم  اّللمِ  َسِبيلِ  يف  أْمَواهَلُمْ  يُ ْنِفُقونَ  المِذينَ  ”﴿:ثل قوله تعاىلآلايت القرآنية ممبعض ا
كذل  يكون ابلدعوة ابلقتال لتكون كلمة هللا هي العليا ، وهو كما يكون ابلقتال  اجلهاد  منالقصد  نظرا إىل: الثاىن

إىل هللا عزوجل وتبليغ دينه ببث الدعاة ومساعدهتم بقيام هذه الفريضة ،إذن يكون كال األمرين من اجلهاد كما روي 
.23أنه أمر ابجلهاد مع املشركني ابملال واألنفس واللسان  ملسو هيلع هللا ىلص يف ذل  عن النِب  

 ،أو غريهم ابلغزو الفكري والعقدي ديننا اإلسالم أنه حيارب أعداء الدين سواء من اليهود والنصارى ىلإ ونظراً  الثالث:
 وعلى املسلمني أن يقابلوا هؤالء ِبثل السالح ِبا هو أنكى منه .

وحددوا  ،هبا ةأصبح هلا وزارات خاصاإلسالمية  كثري من الدولىف  أن احلروب  العصر احلاضر ىلإنظرا كذل  و  الرابع:
قرر  لذل  كله، غلب الدول مساعدة والعونأال يوجد له ىف ميزانيات  إنهِبالف اجلهاد ابلدعوة ف ،هلا عدة بنود مالية
 .24هللا  ابألكثرية بدخول الدعوة إىل هللا تعاىل يف سبيل ياجمللس الفقه

 الغزاة واحلجاج والعمار، وأدلتهم. تعاىل املطلب الثاين: ذكر من ذهب إىل أن املراد بسبيل هللا
مثل ابن  "سبيل هللا" الغزاة واحلجاج والعمار، واحملدثني والفقهاء أبن املراد منذهب طائفة من علماء املفسرين قد 

، 28وإسحاق بن راهويه ،27أمحد ،واإلمام26،واإلمام حممد صاحب أىب حنيفة25واحلسن رض وابن عمر   عباس رض 
 .31ومنصور بن يونس البهويت ،30واخلرقى ،29واجلصاص

 والعمار يف املراد من كلمة سبيل هللا فهو ما يلى: أما إستدالل أصحاب هذا القول لدخول احلجاج
: فحينئذ قالتاحلج  ملسو هيلع هللا ىلص إذ ما أراد رسول هللا  ”: أنه قال،  عنهما عن ابن عباس رضي هللا هو مروي : ِبا الدليل األول

ة  اليوجد شيئا ما أحج  عليه ، بعد ذل  قالت هذه املرأ :زوجها  فقال،ل َعَلى مج ملسو هيلع هللا ىلص امرأة لزوجها أحجِن مع رسول هللا
 .32“ذاك حبيس يف سبيل هللا  :قال زوجهاأميكن أن حتجِن على مجل  فالن، 
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فقالت العمرة، ت دة أراوهذه املرأ ،ه املرأة يف سبيل هللازوجها قد جعل بكرا هلذِبا روي أم معقل أن : الدليل الثاىن
احلَْجُّ  ”: ملسو هيلع هللا ىلصقال النِب  ،مثيعطيها فأمره أن  له فذكرت ذل  ملسو هيلع هللا ىلصالنِب فجاءت إىل  ،ولكنه أىب،لزوجها أن تعطِن 

 .33“ ُعْمَرُة ِمْن َسِبيِل اّللمِ َوالْ 
  .34أن النِب صلى هللا عليه وسلم محلنا  على إبل الصدقة عندما أردان احلج، ويروى عن أيب الس الدليل الثالث:
يذكر عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما أنه ال يرى أي حرج فيمن يعطي للرجل من  وكذل   :الدليل الرابع
  .35“زكاته للحج 

 ما عند عنه  يروىيف أداء احلج من مال الزكاة كما أى أبس  ابن عمر رضي هللا عنمها  وكذل  ال يرى :الدليل اخلام 
 . 36 “أما إنه من سبيل هللا ”أجتعل يف احلج ؟ فقال:  ل له:فقي أوصت بثالثني درمها يف سبيل هللا  اليت  سئل عن امرأة
سبيل هللا تعاىل، والذى يؤيت شيئا من أمواله يف سبيل هللا  مناحلج والعمرة  األدلة أن هذهيظهر من والذى أقول: 

حيمل احلاج ذي يركب عليها جيوز أن احلجاج واملعتمرين، وإن يكن هناك شيئا الإعداد  تعاىل جيوز له أن يصرفه يف
 واملعتمر عليه.
 .ذكرمن ذهب إىل التضييق ىف صرف الزكاة "ىف سبيل هللا" وأدلتهم  املبحث الثاىن:

 ،38واملالكية ،37قد اختار مجهور العلماء من املفسرين واحملدثني والفقهاء بل هو اتفاق املذاهب األربعة، احلنفية
 ،41وهو قول أكثر العلماء مثل أيب يوسف اجلهاد يف سبيل هللا،أن مصرف هذا الس هم هو  ،40واحلنابلة ،39والشافعية
وابن  ،49وابن قدامة ،48وابن تيمية ،47، والقرطىب46وابن اجلوزى ،45وابن العرىب ،44وابن عطية ،43الطربيو  ،42وحممد
51وهبة الزحيلي ،50عاشور

 وغريهم من املفسرين والفقهاء . 

  هللا فنجد فيها األمور التالية: أما آراء املذاهب املتبعة حول بيان مصرف يف سبيل 
 اتفاق أكثرهم على أمور ثالثة:  أوال:
 .قطعية دخول اجلهاد يف سبيل هللا  -ا 
 . فقد اختلفوا فيه ملصاحل اجلهاد ومعداته ، أما صرفهاجواز صرف الزكاة ألفراد اجملاهدين – ب
مثل بناء القناطري والسدود وأيضا صرف الزكاة يف جهات اخلري العامة  مشروعيةعدم وكذل  اتفاقهم يف    -ج 

ألن مهمة هذه األمور على موارد . تعمريات املساجد واملدارس وإنشائها، وتكفني املوتى وإصالح الطرق وغري ذل 
والوجه يف  ذه األمورالبيت املال األخري من اخلراج والفئ وغريمها، ومل جيز يف أي حالة أن يصرف من الزكاة يف مثل ه

يف آية الصدقة كما اليت ذكرت  احلنفية أو خلروجها عن املصارففقهاء ذهب إليه  مثل ما ،ذل  عدم التملي  فيها
 .ذهب إليه غري احلنفية

أمحد بن حنبل يف إحدى روايته عنه إبصراف   انفرداشرتاط احلنفية الفقر يف اجملاهد منفردا عن غريهم ، مثل ما  :نيااث
 زكاة للفقري لكي حيج أو يعتمر أو يعينه فيهما، وعلى هذا البناء  أدخل احلج يف سبيل هللا يف فقه احلنبلي .ال
 .أن يكونوا من املتطوعني غري املرتبني يف الديوان   خذون الزكاةأي اتفاق الشافعية واحلنابلة على اشرتاط حول اجملاهدين  الذين  :اثلثا
 .52مصاحل اجلهاد يف اجلملة األسلحة وغري ذل  من غري احلنفية على جواز صرف الزكاة على  مجيع الفقهاء اقاتف رابعا:

يف سبيل هللا " الغزو واجلهاد، وذكروا فيما ذهبوا "فتبني لنا مما سبق أن مجاعة من العلماء اختاروا أن املراد من كلمة 
 إليه عدة من األدلة  كما يلي:
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 الدليل األول:
ليه ابن جرير الطربى إكما أشار   ،ل هللا " ىف القرآن والسنة وكالم الصحابة فرياد به الغزو واجلهادذا أطلق لفظ "سبيإ

عدائه أنه يعىن ىف النفقة ىف نصرة دين هللا وطريقه وشريعته الىت شرعها لعباده لقتال إف ” شيخ املفسرين ىف ذل  بعبارة 
وأييت هذا مذكرا ومؤنثا، ولكن التأنيث الطريق  هو السبيلأن األصل يف  ”وهكذا قال ابن االثري: .53“وذل  هو الغزو

فيها أغلب ، ويقع هذا على مجيع عمل خالص الذي يتقرب به إىل هللا تعاىل بقيام الفريضة أوالنفل وغري ذل  من 
ستعماله ار لكثرة احىت صأنواع التطوعات، ولكن يفهم من هذا عند اإلطالق اجلهاد، ألن يف الغالب اليقع إال عليه 

  . 58والنووى 57والسرخسي 56وابن منظور55وهو ما قاله أيضا ابن قدامة  .54“كأنه مقصور عليه  عليه
 الكرمي : ذكر أساليب ىف استخدام كلمة " سبيل هللا " ىف القرآن

ىف القرآن  "ىف سبيل هللا "كلمة    وردت: قالة كالمه أنه خالصفقد فص ل الكالم الشيخ القرضاوى ىف هذا البحث 
 .ذكرها على طريقني ورد مر ة وقد بضعا وستني الكرمي
وحينما جتر حبرف ىف يكون ، العزيز ىف القرآن جاءكثر ما أوهو  ،مصارف الزكاةالصدقة أو كما ىف آية  )ىف(حبرف   فأحياانً 
غري ذل  واترة  حبرف جر عن فعل اإلنفاق، أو هجرة، أو اجلهاد، أوالقتال، أو الفتل، أو الضرب، أو املخمصة و  دذل  بع

وذل  ىف ثالث وعشرين موضعا ىف القرآن وىف هذا املوضع بعد واحد من فعلني إما  الصد  وإما  اإلضالل  وإذا قرن 
 .59ئن وسياق الكالم اابإلنفاق فتارة يكون معناه العام واترة املعىن اخلاص وهو اجلهاد ويتميز كل واحد عن اآلخر ابلقر 

آن الكرمي عد ة معاىن لكلمة "سبيل هللا " كما ذكر الفريوزآابدى ىف تفسريه ولكن أكثر وأغلب ما وقد استخدم القر 
 .60هذا املعىن  وابجلملة سبع عشر موضعا الذى استخدمه القرآن يف ،استخدمه ِبعىن القتال والقتل

وقد  ،أن احلديث يفس ر مشكل القرآن الكرمي :عدة مصادر لتفسري القرآن الكرمي منها قد ذكر العلماء: الدليل الثاىن
و أو لعامل عليها أ. لغاز ىف سبيل هللا ال خلمسةإ ال حتل الصدقة لغِن ”عن معىن "سبيل هللا "هنا بقوله:ملسو هيلع هللا ىلصالنىب ني  ب

ففى هذا احلديث قي د سبيل ، 61 “و لرجل كان له جار مسكني فتصدق على املسكني فاهدى املسكني للغىنألغارم 
أرخص هللا تعاىل ” -بعد ذكر هذا احلديث -بو عبيد أوقد قال  هو اجلهاد.سبيل هللا ز الذى يدل أن املراد عنهللا بغا

قوله لهذه  تفسريا أيضا أن احلديث املذكور نراكما ،  غنيا يكنن إمن الصدقة و  هأيخذ للغازى يف هذا احلديث
 .62"ىف سبيل هللا ":تعاىل

 مجاع األمة ىف ذل :إىف سبيل هللا و  :الدليل الثالث
شبه ذل  من أهنار وما ألفأما قضاء الدين عن امليت والعطية ىف كفنه وبنيان املساجد واحتفار ا”قال أبو عبيد قاسم بن سالم: 

نه ليس من األصناف ؛ألةان ذل  الجيزى من الزكأن سفيان وأهل العراق وغريهم من العلماء جيمعون على إف ،أنواع الرب
  .  63.وقد ذكر غريه من العلماء أيضا اإلمجاع يف ذل ة ىف دين ميتان ال يعطى من الزكأالعلماء  امجعوقد ،“الثمانية

وال  ،ىف سبيل هللا " سهم ىف سبيل هللا يصرف للغزاة ىف سبيل هللا بالخالف "مجاع ىف فقه االسالمى: إلوىف موسوعة ا
واليعرف  رضي هللا عنهما وهو قول ابن عباس، ل هللاألن احلج من سبي ؛ة ىف التجهيز للحجاأبس بصرف شئ من الزك
 .64له خمالف من الصحابة

 الدليل الرابع:  ذكر اآلاثر ىف ذلك :
 .65“إذا بلغت وادي القرى فشأن  به ”: ابن عمر حينما يعطي شيئا يف سبيل هللا تعاىل فيقول لصاحبه عناألثر األول: 

 .66للغزو ىل وادى القرى ىف الذهابإن محله على البلوغ أه وىف أوجز املسال  شرح مؤطا امام مال : علم من
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  .67جاء عن ابن زيد حيث ذهب أن املراد من سبيل هللا هنا  هو الغازي  وهو ما األثر الثاىن:
 .68حيث ذهب أن املراد من سبيل هللا تعاىل هنا هم اجملاهدون عن مقاتل ما جاء وهو األثر الثالث:
 .69أنه قال: بياان عن مصارف الزكاة  ضعوها مواضعها)رض( عن ابن عباسوهو ما ورد األثر الرابع: 

 ال جيوز العدول عن تفاسري الصحابة:
ألن الصحابة تلقوا ؛عظم عن تفسري غريهم أقدم و أهذه احلقيقة الىت المرية فيه أن قيمة تفاسري الصحابة والتابعني 

وز العدول عن تفاسريهم إىل ما يعارض ذل ، والذى وعلى هذا ال جي ،والتابعني عن الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن عن النىب
 .70خيالفهم يف ذل  يكون خمطئا، بل مبتدعا وإن كان جمتهدا مغفورا له خطوه 

ىل كالم الصحابة والتابعني. وىف القرون إن نرجع أذما نعني  معىن للفظ القرآن الكرمي ومصداقه إالبد لنا بعد هذا 
 .ىف سبيل هللا غري اجلهاد ومتعلقه واحلجاألربعة األوىل الجند معىن ملصرف 

 :: أن احلصر ىف آية املصارف حقيقى واألدلة على ذلكام الدليل اخل
ففى هذه  ،األول: قد أغلق هللا ابب صرف الزكاة ىف غري املصارف الثمانية املذكورة ىف اآلية الكرمية ابلتأكيد واحلصر

وأيضا قد  ،َّنا " والالم " وكالمها يدالن على احلصر ىف أسلوب اللغة العربيةإاآلية بني  هللا تعاىل مصارف الزكاة بلفظ " 
مانية ومعناه واضح أن صرف الزكاة ىف هذه املصارف الث ،فريضة من هللا ،أك د هللا تعاىل بعد بيان مصارف الزكاة بلفظ

 .فريضة مؤكدة من هللا تعاىل
 زايد بن احلارث مصارف الزكاة يف مثانية أجزاء، حيث يقول: الذى فيه ُحِصر ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اّللمِ والثاين:هو حديث 

ِإنم اّللمَ تَ َعاىَل ملَْ  ” ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا عندما جاء رجل إىل النِب صلى هللا عليه وسلم فسأله أن يعطيه من الصدقة فأجابه 
ُتَ   يَ ْرَض حِبُْكِم َنِبٍ  َواَل َغرْيِِه يف الصمَدَقاِت، َحىتم َحَكَم ِفيَها ُهَو، َفَجزمَأَها مَثَانَِيَة َأْجزَاٍء، فَِإْن ُكْنَت ِمْن تِْلَ  اأْلَْجزَاِء َأْعطَي ْ

 .131“َحقم َ 
، 71مثل ابن قدامة.يف غري مصارف الزكاة الىت ذكر هللا يف سورة التوبةوهلذا قد منع عد ة من العلماء ىف صرف الزكاة 

، وأىب حي ان األندلسي72والنسفي
 ، وغريهم من العلماء املتقدمني واملتأخرين .75واآللوسي، 74، والشوكاين73

َا " للحصر احلقيقىفثبت هبذه الوجوه أن   مكن العمل ابملعىن احلقيقى سقط املعىن اال اإلضاىف فما دام  كلمة " ِإَّنم
 .76نه مستعار واملستعار ال يزاحم االصل .أل ؛اجملازى
هو  ىف سبيل هللا "على أن املعىن املتبادر لكلمة " وأصحابه تدلوصحت أحاديث كثرية عن الرسول : السادسالدليل 

ٌر ممما َتْطُلُع َعَلْيِه الشمْمُس َوتَ ْغُربُ  ”اجلهاد، كما ىف حديث الشيخني حديث  ويف 77“ َلَغْدَوٌة َأْو َرْوَحٌة يف َسِبيِل اّللمِ، َخي ْ
َمِن اْحتَ َبَس فَ َرًسا يف َسِبيِل اّللمِ ِإميَااًن اِبّللمِ َوَتْصِديًقا  ”:ملسو هيلع هللا ىلصمسع أاب هريرة رضي هللا عنه، يقول: قال النِب  البخارى

 .78 “ ِبَوْعِدِه، فَِإنم ِشبَ َعُه َورِيمُه َوَرْوثَُه َوبَ ْوَلُه يف ِميزَانِِه يَ ْوَم الِقَياَمةِ 
فتمسه  ،ل هللاما اغربت قدما عبد ىف سبي”الذي جاء فيه عن النِب صلى هللا عليه وسلم  البخارى وحديث
 . اليت مل يفهم أحد من الصحابة وغريهم من كلمة "سبيل هللا" إال اجلهاد ذل  من األحاديث العديدة وغري79“النار
أكثر هو اختيار  ، هو اجلهاد كما"سبيل هللاكلمة " ويف من   القصد أنالقول   اختياريفوافية القرائن كلها األدلة واهذه 
 .80غوى األصلى.انتهى كالم القرضاوىوليس املعىن الل ، العلماء

 فهذه بعض األدلة الىت تدل على عدم صرف الزكاة ىف املصاحل العامة .
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من ذهب إىل التوسيع يف صرف الزكاة ىف سبيل هللا، والقول الراجح يف : ذكر املناقشة على أدلة املبحث الثالث
 ذلك:وفيه مطلبان:

 وسيع ىف املراد من كلمة يف سبيل هللا .املطلب األول: مناقشة أدلة من ذهب إىل الت
الذى تبينلنا مما سبق أن كل فريق قد استدل أبدلة عديدة على ما اختاره من الرأى،واآلن نناقش أدلة من ذهب إىل 

 التوسيع يف املراد من كلمة يف سبيل هللا.
 ابلعموم اللغوى من ذهب إىل القول ابلتوسيعأما استدالل أصحاب 

)رض( أىب سعيد اخلدري  ى احلديثأ: هذا احلديث  حيث قال فأجاب عنه عالمة زاهد الكوثرى من معىن سبيل هللا
ن املراد بسبيل هللا هنا أ يعني    “ ال حتل الصدقة لغىن إال خلمسة ، لغاز يف سبيل هللا ....اخل ”لفاظالذى قد سبق أب

،وكذل  أن احلقيقة الشرعية هى تكون متبادرة ال بصارف وال صارفإفيكون حقيقة شرعية اليعدل عنها ، هادهو اجل
رادة املعىن اللغوى من اللفظ املشتهر ىف معىن شرعى يكون إف ،إىل األفهام يف ختاطب أهل الشريعة ال احلقيقة اللغوية 

 ة للمعنيني لكان هذااولو فرض احتمال  سبيل هللا  ىف مصارف الزك ،ىل قرينة صارفة عن احلقيقة الشرعيةإىف حاجة 
 مجال فتعني محله على الغزو .........إلنا لاحلديث مبي  

ذا ، إالمانع من قوله ،ة الواردة بصيغة احلصراغري آية مصارف الزك  يفن مشول  سبيل هللا  ابملعىن اللغوى لوجوه الرب  إمث 
 .81ن يكون الكالم ىف الصدقات النفل وحنو ذل أهناك صارف عن احلقيقة الشرعية ك

 .وقوله مبي ناً لذل  اإلمجال  ملسو هيلع هللا ىلصلكان فعل  لكال املعنينيحيتمل هذه الكلمة أى يف سبيل هللا أن   "زُّال تَ ن َ " ولو ُفرضَ 
قوله يف تقسيم الزكاة والصدقات فلم يبق أًي احتمال سوى صرف املعىن للغزو واجلهاد و  ملسو هيلع هللا ىلصنرجع إىل فعل النِب  فإذا

 .، أو له وللحج كما عندبعض األئمة والفقهاء بناء على اآلاثر اليت وردت فيه ِبصوصه 
 ة صدقة ائبل مإفوداه من  :استدالل أصحاب القول األول حبديثوأما 

حىت قال بل الصدقة إرج ح احملق قون الرواية الىت ترد بلفظ  من عنده، بدل من  والذى، لفاظأهذه الرواية مروية بعد ة 
، ففى الرواية عدة احتماالت .82 “بل الصدقةإ" من :صح من رواية من قالأ" "من عنده:ورواية من قال”ابن حجر: 
  .ابن حجر كما ذكر ىف ذل ىل االحتمال الذى ال خيالف النصوص األخرى،  إن نرجعه أوضرورى 
بل الصدقة ِبال دفعه إن يكون اشرتاها من أابحتمال  مجع بعضهمإن بعض العلماء مجعوا بني الروايتني  ” :حيث قال
 ملا ىف  ،ى بيت املال املرصد للمصاحل واطلق عليه صدقة ابعتبار االنتفاع به جماانأ" و املراد بقوله "من عندهأ ،من عنده

 .ستداللإلحتماالت فيبطل اإذا يكون ىف احلديث مثل هذا عدة إ.و 83 “ ذل  من قطع املنازعة واصالح ذات البني
سن ىل نواب صديق حإفهذا القول منسوب ، الىت من مجلته الزكاة وأما قوهلم أن الصحابة  ،كانوا أيخذون من بيت املال

قال: حيث . بل قصده من ذيل كالمه أنه ال يشرتط للمجاهد الفقر كما عند األحناف،  أخان ونسبته إليه مبىن على خط
خذون وقد كان الصحابة أي ،ن كان غنياً إعطاء نصيبا و ابل الظاهر  ،إن الذين اشرتطوا الفقر يف اجملاهد فهم يف غاية البعد

طاء وفيهم األغنياء والفقراء .فكيف تعينوا من عبارة  الىت من مجلتها الزكاة ىف كل عام ويسم ون ذل  ع ،من أموال هللا عزوجل
 ،ةايعىن كان ىف بيت املال ماال غري مال الزك ،ةاومن مجلتها الزك،الشيخ أهنم كانوا أيخذون من بيت املال واحلال أنه قال

 .84لفظ العطية تدل أن هذا كانت رواتبهم السنوية وأهنم أيخذون ىف حالة اجملاهد وأيضا أن 
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 .ة لطلبة العلمااستدالهلم من اعطاء الزكوأما 

رد احملتار" "فالقول الصحيح واملعتمد عند احلنفية أهنم اشرتطوا فيه الفقر كمثل بقية املصارف غري العاملني كما ىف 
ة االزك وجه تقييده ابلفقري. ولو أجاز املالكية ابعطاءألوا .محد أوهذا الفرع خمالف الطالقهم احلرمة ىف الغىن ومل يعتمده 

  .85ولو كان غنيا واستدلوا من توسع معىن اجلهاد
 وأما رأى القرضاوى فغري مقبول لعدة وجوه :

حد منهم معىن اجلهاد أومل يعم م  ،ن رأيه خمالف رأى املفسرين والفقهاء واحملدثني الذين قد تقدم أقواهلم ىف ذل إ الوجه األول:
فقة والكسوة نىل الغزو ما يستعينون به على أمر اجلهاد من الإذا أرادوا اخلروج إوبعضهم قد ذكروا أهنم يعطون  ،ما عم م القرضاوى
 .شياء الذى ذكره القرضاوى ألولكن مل يعم موه ابجلهاد القلمى واللساىن وغري ذل  ا، والسالح وغري ذل 
شقة واجلهد ألى  شئ كان هذا اجلهد، ولكن بعد تتبع اطلق كلمة اجلهاد ىف أصل اللغة ِبعىن امل إن الوجه الثاىن:

ذا صار إهذا اذا استعمل مطلقا بغري قرينة  و   صطالحا خاصاً إاستعماالته ىف الكتاب والسنة وعبارات الفقهاء صار 
ال ابلقرينة الىت تدل على معناه اللغوى كمثل إصطالحا شرعيا خاصا فال جيوز استعماله ىف معناه اللغوى إاللفظ 

 .ة واحلج وغري ذل االصالة والزك
ال إكثر احملدثني ذكروا ىف كتبهم احلديثية ،اباب مستقال بعنوان " كتاب اجلهاد " ومل يذكروا فيه أن إ الوجه الثالث:

ولكن ، ن يتضمن ىف اللغة عدة معاىن لكلمة اجلهادإاألحاديث الىت تدل على معىن اجلهاد العسكرى .الوجه الرابع: 
ال خلمسة إال حتل الصدقة لغىن  .قد بني  معناه ملسو هيلع هللا ىلصألن النىب  ؛تضمن هذا التعميم بكلمة ىف سبيل هللامع ذل  ال ي

ة على األنواع األخرى املتضمن ىف  اومنهم لغاز ىف سبيل هللا واملراد منه اجلهاد العسكرى وقد نفى عن صرف الزك 86
 .كلمة اجلهاد ىف صورة الغىن

وهو " الغزو ىف ، صطالحا آخرا ملعىن ىف سبيل هللاإقد استخدم كثري من املفسرين والفقهاء،  :رابعالوجه ال
سبيل هللا " بدل " اجلهاد ىف سبيل هللا " كما مر   كالمهم ىف ذل ، حىت استخدم بعضهم لفظ " قتال ىف 

من هذه الوجوه أن القرضاوى ىف ذل  .فثبت  هطالق الغزو ال يستخدم للمساعى الذى ذكر إسبيل هللا " و 
 املراد ابجلهاد هنا " اجلهاد العسكرى " ال القلمى واللساىن والنفسى .

 :ةألتقرير االستدالل على حكم هذه املس
 اجلهاد والغزو، أو تعميمه يف" ىف سبيل هللا"،ىف ختصيص مصرفالذى تبني لنا مما سبق أن سبب اخلالف ومنشأه 

 اخلالف عند األصوليني . قواعدمن  ةمبىن على اخلالف ىف قاعد حيث يدخل فيه مجيع أعمال الرب واخلري
 القاعدة األوىل :

 ﴾“َوِإْن تَ ُعدُّوا نِْعَمَة اّللمِ اَل حُتُْصوَها”﴿لقوله تعاىل:  “ أم ال ؟العموم ىل معرفة هل يعترب من صيغ إالفرد املضاف  ”
وىف " ،ومثله  ،العموم فيدخل فيه مجيع النعم على ألن النعمة هنا مفرد مضاف إىل معرفة؛(18ة سورة النحل: اآلي)

فيدخل فيه مجيع سبل اخلري على العموم ، ىل معرفة إلفظ مفرد مضاف  أيضا فهو مصارف الزكاة،ىف آية  ،"سبيل هللا
وقد ذهب إىل القول بعمومها اإلمام دار اهلجرة مال  ، .والش  أن هذه الصيغة من الصيغ العموم كما ذكر العلماء
  .87ىل عدم عموم هذه الصيغة إوأمحد بن حنبل وأصحابه، ولكن ذهب احلنفية والشافعية 

فبناء على هذا ميكن أن يكون سبب اختالف عند بعض الفقهاء يف توسيع مصرف يف سبيل هللا أو تضييقه اعتبار 
 . تل  القاعدة
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 أن املراد من سبيل هللا الغزاة واحلجاج والعمار فقد أجاب عنها عبيد هللا املباركفورى مبا يلي:أما من ذهب إىل 
 .هو املتبادر إىل األفهام  سورة التوبةأن املراد من كلمة يف سبيل هللا  الغزو يف األول: 
 اركفورى يف اجلواب عنهابوجهني:فقدذكر املب أهل القول الثاين ىف التوسع ابملراد هنا األحاديث اليت استدل هبا وأما

 تكلم فيه أمحد وقد ،األحول الواحد بن عبد يف إسناده عامر فإن حديث ابن عباس إسناداً  األول:الكالم فيها
أن ما جاء عن ابن عباس يف البخاري ومسلم يف مثل هذه القصة فال كذل  و . صدوقا خطأ: وقال احلافظ. والنسائي

يوجد فيهما مجلة " حبيسا يف سبيل هللا " ، وأما حديث معقل فنجد فيه اضطرااب كثريا حىت تعذر اجلمع بينهما ، وقد 
ذه الصورة إال ، وال جيب يف مثل هفيها جمهوال ومدلسايوجد يف بعض طرقه من راو ضعيف أيضا كما جند بعض الرواة 

التوقف . أما ما ذكر من حديث أيب الس فذكر ابن حجر يف فتح الباري يف ذل  أن رجاله ثقات إال أن فيه عنعنة 
ح به أمحد ابن اسحاق ، وبناء على هذا قد توقف يف ذل  ابن املنذر ، أما أثر ابن عباس فهو مضطرب أيضا كما صر  

 .ه إضطراب ابلتفصيل  ابن حجريف الفتح وبني  
ال ينكر أحد أن احلج من سبيل هللا تعاىل وهو من فعل اخلري ، ولكن ال  يلزم من ذل  أن السبيل  املذكور  والثاين:

أما ما جاء ىف سورة التوبة يف  ،يف هذه األحديث هو املراد يف اآلية ، ألن املعىن لكلمة يف سبيل هللا ىف األحاديث أعم
 .88الغزو واجلهاد كما جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري ، وهوفهو نوع خاصآية مصارف الزكاة 

 ::  القول الراجحثاىناملطلب ال
ويف سبيل "أبن املراد من كلمة ، ليه اجلمهورإهو ماذهب والذى يرتجح  لنا من خالل هذا البحث ىف هذه املسألة 

ة، والشافعية، واحلنابلة، والظاهرية أيضا احلنفية، واملالكي مناألئمة األربعة مذاهب هو اتفاق ، الغزو واجلهاد كما "هللا
اجملمع ، و هيئة كبار العلماء ابلسعودية وبه صدر قرار إليه ذهب أكثر العلماء مثل ابن العرىب، وابن قدامة وغريمها،،و 

سبيل  والسبب يف ذل  أن كلمة؛الغزو واجلهاد خاصة واملراد به  عىنمن أن امل،ملنظمة املؤمتر اإلسالمي الفقهي التابع 
 ،وأيضا هناك قاعدة:مقصور عليه اواقع على اجلهاد حىت كأهنأهنا الغالب ف ذا اطلق ىف عرف الشرع إهللا 
 . 89“ ال جيوز العدول عن ظاهر القرآن إال بدليل ”

 .90 “ إذا ثبت احلديث وكان ىف معىن أحد األقوال فهو مرجح له على ما خالفه ” وقاعدة:
، بل ذكر بعض وهو الذى ما رجح ه عدة من املفسرين واحملدثني والفقهاء.درى كما ظهر من حديث أىب سعيد اخل

إمجاع اجلمهور  عليه.كما سبق عن اخلازن، ونواب صديق حسن خان، وحممد بن صاحل العثيمني وعبيدهللا  املفسرين
  ظاهر من وجوه:حاهنمهذا ورجاملباركفوري وغريهم.

ألن ما جاء يف مجيع القرآن الكرمي إال ينصرف إىل اجلهاد؛ ه عند االطالق أنو أنه نصم على أنه يف سبيل هللا،  :منها
 ؛ ألنم الظاهر إرادته. وأيضاهنا يف آية املصارف على ذل أن حنمل  من هذا فيلزم، هلذا املعىن إال يف أماكن يسرية

 .91“ذل   ىلى ما عدم عأن القول الذى تؤيده آايت قرآنية مقد   ” القاعدة:
 روا اآلية .هذا القول هو قول أكثر السلف الذين فس   منها: أن
الرب عند تقسيم  عمل من أعمال ليس هناك أي  خالف بني العلماء يف أنه تبارك وتعاىل مل يرد يف آية املصارف كل منها: أنه

 الصدقات ومل جيز أن توضع إال حيث يبني النص يف ذل  .
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إَّنا ” :، واحلصر هومطلقافائدة  هذه اآلية لم يُكن للحصر يففأعمال الربِ  ميع جبهنا  آية املصارف فسمرنلو  : منها
 . “ ...الصدقات للفقراء

جاءت  " سبيل هللا " كلمة  ؛ألن جاج والعمار فهذا القول ال يبدو قوايواحل اجلهادوأما الذين قالوا إن املراد بسبيل هللا 
صد قُ القرآن الكرمي  يف  ذكرأن األكثر مم ا والسبب يف ذل  ؛ اجلهادإال ينصرف إىل ال ، وهو عند اإلطالق اهنا مطلق

 به اجلهاد، فتحمل اآلية عليه . 
الذي حيج ال حيتاج إليها لعدم لعامل، و أو حلاجتنا إليه مثل ا الفقري،تؤخذ إما حلاجته إليها مثل الزكاة  اثنيا: أن  

كان غنيا، وال حنتاج حنن إليه .اثلثا: أن  مال الصدقات   حينئذ إن كان فقريا، وألن عنده كفايته إنالوجوب عليه 
 مصروف يف ذوي احلاجات، وليس احلج  منها .

 اخلامتة:
 و تشتمل على أهم النتائج الىت توصلت إليها من خالل هذا البحث وهى مايلي:

ث توسعت فرقة تبني من خالل دراسة هذا البحث اختالف العلماء يف املراد من كلمة " ويف سبيل هللا " حي  .1
 ضيقت فرقة أخرى وحددته ابجلهاد والغزو .و مجيع املصاحل العامة ،  اوأدخلت فيه

املتأخرون فقد  اكما ظهر أن القول ابلتوسع يف املراد من كلمة " يف سبيل هللا " اختاره قلة من املتقدمني، أم .2
 ارتضاه واختاره كثري منهم .

اد، وأما ن القول الراجح ىف املراد من كلمة "وىف سبيل هللا" هو اجلهأيضا ظهر من الدراسة بعد مناقشة األدلة أ .3
 صرفها فيها . املصاحل العامة فال ينبغي

املالكي ة، من فقهاء عدم اشرتاط الفقر يف الغازي، وعلى هذا البناء جيوز إعطاء الغِن لذل  وهو ما ذهب إليه   .4
 والشافعي ة،واحلنابلة، وبه قال أكثر العلماء.

فقهاء املالكية، من نص  على هذا كما ،  أيضا يشمل الغزاة وأسلحتهمسهم املذكور يف آية مصارف الزكاة أن ال  .5
فيثبت من "ويف سبيل هللا " ومل يقل: للمجاهدين ، وإليه ذهب احلنابلةوغريهم ؛ألن هللا تعاىل قال: والشافعية، 

 هذا أن القصد  من ذل  كل ما يتعلق ابلغزو .
الفقهاء من احلنفي ة،  أكثرالسهم يف سبيل هللا للذي يريد احلج أو العمرة كما هو رأى عدم جواء إعطاء   .6

  واملالكية، والشافعية،ورواية عن أمحد، وغريهم .
 :واملصادر اهلوامش
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